
 

 

 

Declaração de Honra 
 

 

 

Eu, ______________________________________________________, portador do Passaporte nº 

______________, emitido por _______________ [país],  com o Visto de Estudante nº 

______________,  válido até  ___/___/20___; declaro, sob compromisso de honra, que: 

a) Não tenho nacionalidade de um estado membro da União Europeia: 

b) Não tenho familiar direto nacional de um estado membro da União Europeia 

c) Em 1 de janeiro do ano deste ano, não resido legalmente em Portugal, de forma 

ininterrupta há mais de dois anos; 

d) Em 1 de janeiro do ano deste ano, não beneficio do estatuto de igualdade de 

direitos e deveres atribuído ao abrigo de tratado internacional outorgado entre o 

Estado Português e o Estado de que sou nacional; 

e) Não sou filho de cidadãos extracomunitários residentes legalmente em Portugal, de 

forma ininterrupta há mais de dois anos 1 de janeiro do ano deste ano, e não resido 

com eles legalmente; 

f) Não sou candidatos estrangeiros a requerer o ingresso no ensino superior através 

dos regimes especiais de acesso e ingresso regulados pelo Decreto-Lei n.º 393-A/99, 

de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de outubro, 

nomeadamente: 

 Estudantes bolseiros nacionais de países africanos de expressão portuguesa, no 

quadro dos acordos de cooperação firmados pelo Estado Português; 

 Funcionários estrangeiros de missão diplomática acreditada em Portugal e seus 

familiares aqui residentes, em regime de reciprocidade; 

 Praticantes desportivos de alto rendimento; 

 Naturais e filhos de naturais do território de Timor Leste. 

g) Não sou estudantes estrangeiro a frequentar uma instituição de ensino superior 

portuguesa, no âmbito de um programa de mobilidade internacional para a 

realização de parte de um ciclo de estudos de uma instituição de ensino superior 

estrangeira com quem a instituição portuguesa tenha estabelecido acordo de 

intercâmbio com esse objetivo. 

____ - ____ - ________ 

[dd] [mm] [aaaa] 

 

 

______________________________________________ 

[Assinatura, conforme Passaporte] 

 

 


